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א .מטרות הקורס:
הקורס נועד לבחון את מקומו ומעמדו של הקורבן בשיח המשפטי בישראל תוך התייחסות לקבוצות שונות של קורבנות
ובהם :קורבנות עבירות פליליות ,קורבנות השואה ,קרבנות הפרת זכויות האדם.
ב .תוכן הקורס:
המשפט והתרבות אינם שדות נפרדים ,החוק והמשפט מושפעים מרוח החברה אך גם משפיעים עליה ומעצבים את
דמותה .השיח המשפטי הוא חלק בלתי נפרד מהמציאות החברתית ומשום כך הוא משמש כמראה ממנה משתקפת
דמות החברה ובה בעת גם מתעצבת ומשתנה .בשני העשורים האחרונים קולו של הקורבן נשמע יותר ויותר במרחב
החברתי בכלל ובשיח המשפטי בפרט .המפגש בין הקורבן והמשפט מתקיים בתחומים שונים ובהם :עבירות מין ,עבירות
רצח עם ,דיכוי פוליטי וכו'.במהלך הקורס נתייחס למפגש בין מערכת המשפט ובין הקורבן במציאות הישראלית תוך
התייחסות לתיאוריות מתחום המשפט ומתחום הויקטימולוגיה.
מהלך השיעורים:
הרצאות פרונטאליות תוך שימת דגש על דיון עם הסטודנטים.
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